caraform® universal

Univerzális folyékony
tisztítószer felületekhez,
konyhai eszközökhöz és
tányérokhoz

Adagolása és alkalmazása:
A caraform universal az alábbi adagolási
javaslatnak megfelelően felhígítható. Az oldatot a
tisztítandó felületen egyenletesen el kell oszlatni,
néhány percig rajta hagyni, majd a feloldott
szennyeződést bő vízzel alaposan le kell öblíteni.

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:
•

Bármely anyagból készült felületek,
munkaeszközök kézi tisztítása
nagykonyhákon és élelmiszerfeldolgozó
üzemekben, húsüzemekben és
pékségekben.

•

Kézi mosogatáshoz is alkalmazható.

•

Megbízhatóan eltávolítja a felületi
szennyeződéseket a munkafelületekről,
eszközökről és a padlóról.

•

Egyaránt alkalmazható üveg, porcelán,
műanyag, alumínium és nemesacél
felületeken.

•

Utólagos gépi mosogatás esetén ajánlott a
speciális, neodisher prewash, neodisher
preclean L és a neodisher preclean P
előtisztítószerek valamelyikének használata.

A szennyeződés
mértékétől függően

0,05-0,2%

0,5ml/l-2,0ml/l

Különleges tulajdonságok:
•
•
•

Univerzálisan alkalmazható.
Különösen kíméletes a tisztítandó felületek
anyagához.
Illatmentes, színezékmentes.

www.drweigert.hu

caraform® universal
Általános információk:
•

Kizárólag ipari, ill. közületi célokra.

•

A takarékos és ellenőrzött adagolás
érdekében ajánlott az adagolórendszerek,
pl. keverők és adagolófeltétek alkalmazása.
Segítségért kérjük, forduljon hozzánk
bizalommal.

Veszélyek és biztonsági ajánlások:

•

A munkaoldat maradéktalan eltávolítása
érdekében minden olyan felületet, amely
élelmiszerrel érintkezhet, a tisztítást ill.
fertőtlenítést követően ivó vízzel alaposan le
kell öblíteni.

•

Más termékekkel tilos keverni.

•

Megfelelően felcímkézett, kisebb méretű
használati csomagolóanyagot szívesen
bocsátunk rendelkezésére. Nem megfelelő
tárolóedényekbe, palackokba (pl. élelmiszer
csomagolására szolgáló üvegekbe) áttölteni
tilos!

Viszkozitás
Sűrűség

Veszélyességi besorolás C – irritatív hatású
Figyelmeztetések:
R 36 Szembe kerülve irritáló hatású.
Biztonsági ajánlások:
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal
alaposan öblítse ki.
S 46

Lenyelése esetén azonnal orvost kell
hívni és az orvosnak meg kell mutatni a
csomagolás címkéjét.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve, és zárva
szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak
ártalmatlanításához lásd a biztonsági adatlapot.
További biztonsági és környezetvédelmi
információkat lásd az EG-biztonsági
aladatlapokon. Ezek megtalálhatók a
www.drweigert.hu honlapon, a Termékek
menüpont alatt.

Technikai adatok:
pH-érték

Besorolás és jelölés az 99/45/EG ajánlásainak
megfelelően, a koncentrátumra vonatkozóan.

ca. 6,3-6,9 (5,0 – 10,0 ml/l, teljesen
sómentesített vízben, 20 °C)
<
1000
mPa
s
(koncentrátum, 20 °C)
1,0 g/cm3

Összetétel :
Összetétel az EG 648/2004 detergensekről szóló
rendeletének megfelelően:
5-15 % nem ionos tenzidek, anionos tenzidek;
továbbá tartósítószerek
(1,3,5-tris[2-hidroxietil]-hexahidro-1,3,5-triazin)

Göngyöleg

Tartalom

Hordó

200 kg

Kaniszter

20 kg

Kaniszter

10 L

Palackokban

6x2L

Palackokban

12 x 2 L
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Tárolás:
0 – 30 °C hőmérsékleten tárolandó.

A termékleírásban közölt adatok jelenlegi tudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. Ezek nem mentesítik a felhasználót a készítmény felhasználás előtti tesztelésétől, kipróbálástól.
Jelen leírásból nem vezethető le semmiféle, a termék bizonyos tulajdonságait illető jogi kötelezettség, vagy követelés.
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